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مقدمة:
إن المذكرات القانونية شانها شأن أي بحث علمي تستلزم إلعدادها إتباع منهج علمي 
يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانونى ، فإذا ما افتقد المحامي فى إعداده 
لمذكرته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير واضحة ، وقد يؤدى 
إليه من أسباب قد  نتائجه مع مقدماته، وعدم وضوح ما تساند  إلى عدم استقامة  ذلك 
ما  إلى  المذكرة  إليها  تقدم  التي  المحكمة  استجابة  إلى عدم  األعم  الغالب  في  يؤدى – 

انتهت إليه المذكرة من طلبات .

المنهجية:
المشاركين بشكل عملي مفصل على صياغة  تدريب  التدريبية على  الدورة  تقوم هذه 
المذكرات بأنواعها بعد الشرح النظري المكثف لكيفية الصياغة والترتيب والمراجعة 
القانونية؛ والثانية:  لها من خالل أربع خطوات: األولى: تحديد الموضوع أو المسألة 
تحديد القاعدة أو القانون المطبق على هذه المسألة؛ الثالثة: تطبيق القانون على المسألة 
محل البحث؛ وأخيرًا: استخالص النتيجة.وتنطبق تلك الخطوات أيًا كان نوع المذكرة 
المراد كتابتها – بل وأي وثيقة قانونية تقوم على التحليل القانوني كاألبحاث والكتابات 

األكاديمية القانونية بشكل عام.

األهداف:
w تحقيق واكسابالمشاركالمهاراتاألساسيةفي تقسيم وترتيب المذكرة لتحقيق اإلقناع

w إكساب المهارات الالزمة للتحليل والتكييف القانوني الواجب في المذكرات

w التعرف على المسئولية القانونية لكاتب المذكرة وكيفية التعامل مع تلك المسئولية

w  ومزايا عليها  المتعارف  للصياغات  المختلفة  الدراسةالمستفيضةلالستخدامات 
وعيوب كل لفظ.

w إكسابالقائمينبالعماللقانونيمهارةإعدادمذكرات محكمة الصياغة بشكل عملي

w دراسةبعضتقنياتومفاهيمكتابة المذكرات القضائية من خالل التطبيق العملي

w كيفيةتقييمومراجعةالصياغة النهائية لمذكرات الرأي

w  االلفاظ اختيار  زاوية  من  المذكرات  العمليةلصياغة  إكسابالمشاركالمهارات 
والتراكيب والمفردات والمصطلحات وترتيب الفقرات

w ممارسةلتطبيقاتعمليةلكيفيةصياغة المذكرات بأنواعها

الوحدة االولى:
أسس الصياغة القانونية

w الصياغة القانونية والتحليل القانوني
w التحليل القانوني الموضوعي
w التحليل اإلقناعي واستخدامه في المذكرات
w الشكل أو قالب المذكرات بشكل عام
w اإلسلوب اللغوي المستخدم في المذكرات القانونية

الوحدة الثانية:
صياغة مذكرات الرأي

w البيانات الواجب توافرها في المذكرة
w شكل المذكرة اإلجمالي وتقسيمها الداخلي
w المهارات الفنية والمؤهالت المطلوبة لكاتب المذكرة
w التحليل والتكييف القانوني، واألسانيد القانونية
w مسئولية كاتب المذكرة وكيفية التعامل معها أثناء الكتابة

الوحدة الثالثة:
صياغة المذكرات القضائية )صحف الدعاوى ومذكراتها(

w الصيغ القانونية في رفع الدعاوى وقيدها
w صحف افتتاح الدعاوى
w مذكرات بيان التحكيم االفتتاحية
w صيغ القضاء المستعجل
w صيغ األوامر التي تصدر على العرائض

الوحدة الرابعة:
وسائل تحسين الصياغة القانونية للمذكرات

w خصص جملة لكل فكرة، وال تخصص أكثر من فكرة للجملة الواحدة
w استخدم الجمل القصيرة ومتوسطة الطول
w استخدم أسلوب التبنيد لتجنب استخدام الجمل الطويلة
w استخدم التوازي والتوازن والكلمات التكرارية التركيبية
w وضع الكلمات المتصلة

الوحدة الخامسة:
ورش عمل

w )الصياغة القانونية للمذكرات )اختيار االلفاظ
w التطبيق العملي لصياغة مذكرات الرأي
w التطبيق العملي لصياغة المذكرات القضائية



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)األصول الفنية فى صياغة المذكرات القانونية ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


